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KOBIETY Z LUWRU
Dr"y pa ac królewski, jak "agiel na rei,
Bo pu ki pielgrzymów bez obcych rozkazów
Tu przysz y popatrze* na przesz oE*, na dzieje
Zastyg e w pos'gach, w kolorach obrazów.
A Nike skrzydlata bez wiz wszystkich wpuszcza.
I szumi, jak w ulu, t um w ró"nych j)zykach,
Powolnym potokiem przesuwa si) t uszcza,
Jak woda w Sekwanie w pobli"u pomników.
Nie mo"na spami)ta* tych wszystkich malarzy,
Dla czyich tu p ócien jest miejsce na Ecianach,
Od tych Eredniowiecznych nieznanych obrazów,
Po s awnych van-Gogha,1 F. Goi, Gauguina2.
Na Ecianach sal wszystkich, na korytarzach
Wzrok wabi' figury i twarze kobiece,
Weso e, jak s oKce i smutne, gdy marz',
Przepi)knie ubrane i go e, jak Ewiece.
Tu „Anna de Cleves”3 – stary portret Holbeina4 –
Spogl'da, jak "ywa spod szk a pancernego,
Ubrana, jak gdyby gdzieE sz a na spotkanie,
Do króla na bal czy do zamku pi)knego.
W sukience, jak ornat, z otwartym stanikiem
NapierEnik z a"uru spogl'da z ukosa,
Koronki jej szyj) oplot y w)"ykiem,
Korale i krzy" pob yskuj', jak rosa.
Twarz d uga, bez zmarszczek, agodna, weso a,
Spod rz)s dwa w)gliki jej "arz' si) mile,
Brwi czarne spadaj' agodnie spod czo a,
A usta s' ma e, jak drobny motylek.
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5

A Halsa „Cyganka” znów szczerzy nam z)by,
I na bok spogl'da na obiekt nieznany.
Jej go e dwie piersi z 'czy y si) w k )bek,
Wybieg y z pod bluzki, jak z karczmy pijany.
„Madam Récamier”5 bardzo smutne ma oczy,
Bo siedzi samotna, jak w celi wi)ziennej,
I czeka w szezlongu w koszuli ochoczo,
Na kogoE, z kim spotka* si) chce ze wzruszeniem.
A tam na obrazie Ingres – „Odaliska”
Cudowne ma plecy, jest gi)tka, jak liana,
Lecz harem niedawno pozna a ju" z bliska,
Bo wida*, "e boi si) bardzo su tana.
A drugi znów obraz jest „Pród em” ochrzczony,
Na którym kobieta cudowna, jak Diana,
Na lewym swym barku ma dzban przechylony,
I woda wycieka strumieniem ze dzbana.
A cia o jej pe ne powabu i gracji,
I piersi, jak jab ka z Edenu mi oEci,
Stworzy y mi powód i ch)* medytacji,
Przynios y wspomnienia z dalekiej m odoEci.
Na prawo od drzwi tu" przy Ecianie zielonej
W pokoju bez p ócien t um zebra si) razem,
Spogl'da z podziwem na szaf) oszklon',
Nie mog'c nacieszy* si) dziwnym obrazem.
Z tej szafy, jak z klatki, przez szyb) ogromn'
Czaruje Mona Lisa magicznym uEmiechem,
I Ewieci z jej oczu i radoE*, i skromnoE*,
I pewnoE* "yciowa z nadziej', z uciech'.
Prowadz' mnie dalej po salach, pokojach
Wielkiego pa acu spojrzenia kobiece,
O ka"dej z nich mo"na napisa* w spokoju
Poemat lub wiersz najpi)kniejszy na Ewiecie.

6

Francja. Albi 1975 r. Z lewa: córka autora Irena, kuzynka ony autora, Tania, (obywatelka Francji), autor i ona autora, Nina.
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Tu ile pos'gów jest bogiK z marmuru –
I greckich, i rzymskich z przedwiecznych o tarzy –
Madonn i królewien, i ksi)"nych figury,
GdzieE kiedyE stworzonych r)kami rzeQbiarzy.
Tu Wenus a" z Milo z fal piany zrodzona,
Zmieni a si) w marmur, jak bursztyn, z ocisty,
I stoi pó naga, wysoka, zdziwiona,
Figur' przepi)kn' czaruje nas wszystkich.
I cho* jej spojrzenie jest w bok skierowane,
Cho* stoi bez r'k, ale w pi)knej postawie,
Tak chc), "eby ona odesz a od Eciany,
I wysz a na zewn'trz, i posz a po trawie.
Czaruje nas tam „Afrodyta w ogrodach”
Po ow' swych piersi i w r)kach z owocem,
I myEli na pewno o tych nowych p odach,
Co mi oE* przynosi dla ludzi w dzieK, w nocy.
Czas min' zwiedzania, wychodz) na zewn'trz,
Tu w oczach kolory od kwiatów si) roj',
I wsz)dzie jest cisza, a ja znów niepewnie
Pijany od szcz)Ecia przed muzeum stoj).
Na d ugo w pami)ci mi st'd pozostan'
Spojrzenia i twarze kobiece z obrazów,
Weso e, jak s oKce i smutne, jak Eciany,
Boginie stworzone d utami rzeQbiarzy.
1

Czytaj: Goga. Van Gogh Vincent (1853-1890) – malarz holenderski.
Czytaj: Gogena. Paul Gaugin (1848 – 1903) – malarz francuski.
3
Czytaj: Klew.
4
Czytaj: Holbajna. Hans Holbein (1465 – 1524) - malarz niemiecki.
5
Czytaj: Rekam
2

Autor w Picundzie w 1970 r.
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8
Nowy Belgrad 1968 r. Z lewej: Miko/aj Farmakowski, kuzyn ony autora, ona autora, autor.

Autor w Suchumi w 1970 r.
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Uczy em si) tam w szkole pocz'tkowej
Sekretów abecad a mego "ycia,
Ju" przy pomocy znaków swojej mowy,
U wszystkich na widoku i z ukrycia.
Jak ma o strzech widocznych jest ze s omy,
Co st'pi) krok, to dom ju" widz) nowy,
Im jestem podró"nikiem nieznajomym,
Co przeszed po ulicy sam, bez s owa.
Widoczna jest junacka w nich pogarda,
Do chat pokrytych szarym mchem staroEci,
I Emiej' si) oknami swej mansardy,
Pod puchem Ewie"ym Enie"nej ich bia oEci.
A tam mnie wita bia ym t em papachy
Mój trzeci dom najstarszy w wiosce ca ej,
On tutaj pod tym starym skromnym dachem,
Mnie piel)gnowa pod opiek' sta '.
On prze"y kiedyE moje z nim rozstanie,
Jak do niewoli wróg mnie w dzieK zabiera ,
I matki oraz siostry mej szlochanie,
Jak od ran wroga ojciec mój umiera .
On tutaj prze"y wojn), kanonad),
Szalony po"ar i pocisków piski,
P on) a wioska pod ognistym gradem,
Z s'siednich dachów sypa si) rój iskier.
Spotka em go w szynelu i z plecakiem
Z szlifami "o nierskimi na ramieniu,
I wtedy nie widzia em, czy on p aka ,
Czy piszcza tylko Enieg mnie w nocnym cieniu.
A potem znów b 'dzi em sam po Ewiecie,
I miasto mnie przyssa o, jak m okosa,
Lecz czasem, tak jak dzisiaj, wybrn) z sieci
Tu znowu zjawi) si), jak rankiem rosa.
I tutaj jestem dziE niespodziewanie,
By spotka* znów przyjació starych swoich,
I podnieE* kielich pe ny od szampana,
I "yczy* im radoEci, i spokoju.
74

SOBÓR W. ZOFII
Do Stambu u trafi em w czas nocny
Przy hucz'cym nat oku motorów.
Nad Bosforem, jak w paszczy, p yn'cym,
Most widoczny by w tle reflektorów.
Minarety, oczami, jak Ewiece
Pod chmurami mruga y weso o,
A znów meczet, jak kwefem kobiecym,
Przykry cieniem wysokie swe czo o.
Hagi) Sofi) pozna em w ciemnoEci,
Bizantyjskiej stolicy Ewi'tyni),
Symbol s awy z dalekiej przesz oEci,
Który mimo tragedii nie ginie.
T) Ewi'tyni) pod w adz' su tana
Zamieniono na meczet islamski,
Wtedy strofy piskliwe z Koranu
Zacz) y dQwi)cze* w sklepieniach cesarskich.
Minarety, jak grube kominy,
Ca ' cerkiew zd'"y y okr'"y*,
Zwo ywali z ich gniazd muezini
Do modlitwy pospólstwo nabo"ne.
I Ewi'tynia, jak wi)zieK za krat',
Skaleczona skalpelem Koranu,
Poczeka a na Emier* su tanatu,
eby ludziom pokaza* swe rany.
Teraz t umy pielgrzymów od rana
Oczekuj' przed wejEciem do bramy,
eby spojrze*, jak "y a w kajdanach,
Jak cierpia a w niewoli islamu.

9

Tu bez kwefu4 przechodz' kobiety,
Nie zdejmuj' obuwia przed bram',
Przed mihrabem' nie czuj' podniety,
A w mimbarze5 ju" nie ma imama6 .
Go e Eciany nie daj' u udy,
e jesteEmy ju" w miejscu dla Ewi)tych.
Ocala y w Ewi'tyni tej cudem
Dwie mozaiki ikon przepi)knych.
Tutaj one te" nas zachwycaj',
I bogatym tematem i wzorem,
I symbolik' w adzy i raju,
I t)czowym radosnym kolorem.
Nie przywioz em w walizce serwetek,
Nie chowa em na sprzeda" kryszta ów,
Nie wywioz em wi)c st'd bransoletek,
I ko"uchów tu te" nie szuka em.
Przyjecha em czeE* odda* Ewi'tyni,
Jak dla or a na skale wysokiej,
Jak oazie na dzikiej pustyni,
I jak Ewiat u w pieczarze g )bokiej.
Przyjecha em, by sprawdzi* swym wzrokiem
Pi)kne arki, zdobione arkady,
eby cieszy* si) dziwnym urokiem
Wschodniej rzeQby nad t em kolumnady.
Przyjecha em, by pozna* jej rany,
7lady dzikiej niewoli w okowach,
I te skarby, co w apach su tanów
Nie zgin) y w odm)tach wiekowych.
I odje"d"am od szcz)Ecia pijany
OElepiony, jak Ikar promieniem,
W g )bi piersi buszuje nieznana
RadoE* "ycia i duch uniesienia.
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SPOTKANIE
Po koleinach kr)tych oraz Eliskich
Ju" po Enie"ycy widz) Elady sanek.
Pomi)dzy chat znajomych mnie i bliskich,
Gdzie od ko yski Ewiat widzia em znany.
Co st'pi) krok, to czuj) przywitanie,
Znajomych strzech, topoli spojrzeK starczych,
Jak krewni, one wysz y na spotkanie,
Milcz'co stoj', bo im s ów nie starcza.
Co roku jednak widz) mniej znajomych,
Odesz y w niebyt, ich ju" nie zobacz).
I serce p acze z m)ki po kryjomu,
Jak bym przyjació albo krewnych straci .
Od wi'zu tylko pieK pozosta blady,
A on dwa wieki prze"y na swobodzie,
Mnie kiedyE w dziupli bajki opowiada ,
I wró"y mi po cichu, jak czarodziej.
Jeszcze on ze mn' si) przywita wiosn',
Pomacha grzyw', sypn' mi nasieniem,
A teraz tylko pieK po nim pozosta ,
Oraz serdeczne o nim me wspomnienie.
Gdzie mój przyjaciel, "uraw jednonogi,
Co mi swym dziobem cz)sto dawa wod)?
Ju" zasypano studni) ko o drogi,
Przy której sta on w s ot) i w pogod).
Dawno ju" nie ma ma ej chorej chatki,
Gdzie pierwszy raz na dzienny blask spojrza em,
I gdzie poczu em poca unek matki,
I mi oE* w jej obj)ciach r'k pozna em.
A po"ar wojny zabra drug' chat),
Tam gdzie ujrza em siostr) sw' rodzon',
Gdzie przesz o me dzieciKstwo niebogate
W zabawach z dzie*mi w polu, na zagonach.
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I oto w momencie ataku i boju
Z ruiny wybieg a maleKka dziewczynka –
Z oczyma, jak w)gle
I z rudym warkoczem I w strz)pach sukienki dzieci)cego kroju –
Ma mo"e lat cztery, czyjaE kruszynka.
I prawie pod lufy biegn' jej nogi,
Ze strachu dr"y niema –
CoE szuka na ziemi…
Nam serce zadr"a o ze strachu i trwogi.
Cho* kule doE* trafnie lecia y od wroga,
To nasze wstrzyma a na moment w nas trema.
P)dzimy w cwa za ni' przez ruin szkielety…
Do lochu sklepienia
Dziewczynka wraz wpada,
I tam do le"'cej podbiega kobiety
I –„ Mamo?”- jej krzyczy, na cia o jej pada A matka jej martwa we krwi le"y blada.
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Z B )kitnego meczetu witaj'
Minarety, jak szyldy w witrynach,
A z ich gniazd do modlitwy wo aj'
G oEne pieEni z pod chmur muezina.
1

Mihrab (kibla) – w meczetach nisza, która oznacza
stron) Ewiata (gdzie znajduje si) Ewi'tynia Kaaba w Mekce),
w któr' k aniaj' si) muzu manie w czasie modlitwy.
2
Minaret – wie"a przy meczetach, z której muezin
5 razy dziennie zwo uje wiernych na modlitw).
3
Muezin (muezzin)- w islamie osoba, która og asza
muzu manom por) modlitwy (przewa"nie z minaretu).
4
Kwef lub czarczaf- nakrycie g owy i zakrycie twarzy
u muzu maKskich kobiet.
5
Mimbar (minbar)- kazalnica w meczecie przylegaj'ca
do Eciany z mihrabem. cz)sto bogato zdobiona.
6
Imam- duchowny przy meczecie.

11

KOSZMAR

Autor z on1 przed Soborem 3w. Zofii w Stambule w 1977 r.

12

Sklepienie niebieskie bez chmur i bez ptaków
Wci'" dQwi)czy i huczy "elazem motorów,
Salwami katiuszy, armatnich ataków…
Ten huk nieustannie mi wpada do uszu,
Przygniata i g uszy
Piekielnym naporem.
To polem bezkresnym pe zniemy po Eniegu,
To z g oEnym okrzykiem wbiegamy w doliny,
Przez lini) okopów skaczemy z rozbiegu,
Gonimy z rutyn',
Jak dzik' zwierzyn),
Rozbite szeregi niemieckiej machiny.
I le"', jak snopy rzucone na polu,
o nierze we wrogich myszatych ubraniach,
KtoE zamilk na zawsze, ktoE j)czy od bólu,
Przeklina sw' dol),
O pomoc si) modli,
Lecz nam tam na chwil) nie wolno przystan'*.
Stanowczo wbiegamy w ulice miasteczka,
Na których ju" po"ar cz)E* domów ogarn' ,
I dachy na domach si) pal', jak Ewieczki,
I wicher ze strony
Zagwizda szalony,
I w niebo pop yn' czerwon' fontann'.
I z piek a po"arów ze z oEci', lawin'
I gradem stalowym nas z y wróg opluwa,
A my bezustannie,
Forsuj'c zau ki, ulice, ruiny –
Cho* ka"dy ten dom jest fortec' i min',Faszystów z miasteczka musimy usuwa*.

71

TERMOPILE

Autor w Poczdamie w Sanssousi 1967 r.
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Weso y blask s oKca oEwietla cieEnin),
A harfa eolska przez ca y czas Epiewa,
I piana siarkowa pod tam' wci'" p ynie,
I strug' gor'c' mnie stopy oblewa.
Tu prz)s a zapory ju" zros y si) z gór',
Przykry y ich krzewy warstewk' zielon',
A ska a wygl'da, jak smok z y, ponury,
Z pieni'c' si) law' pod czarnym ogonem.
Rozesz y si) strugi doko a, jak "mije,
I biegn' w szczelinach wij'cych si) w ska ach,
Z oEliwie si) pieni', wg )biaj' si) ryjem,
I do w'skiego sp ywaj' kana u.
Tu kiedyE zatoka p yn) a pod ska y,
I d ugo walczy a ze Ecian' z granitu,
Lecz z mu u powsta y tu b ota i wa y,
I odsun) o na wschód jej koryto.
Tu w w'skiej cieEninie schowa a si) Sparta,
Czeka a Kserksesa perskiego z ohyd',
Lecz obszed on z ty u Emiertelny swój Tartar,
I w kleszczach tych znalaz si) król Leonidas.
Spartanie w tym miejscu ws awili si) chwa ',
Tu s awa okry a ich ca ' epok),
Cho* nie wstrzymali tu groQnej nawa y,
Co przysz a, jak wiatr, z Salonickiej Zatoki.
A teraz na piaskach jaskraworó"owych
Przebiega tu szosa, jak wst)ga b yszcz'ca,
A obok na s upach lEni' struny stalowe,
Na których wiatr Epiewa melodi) koj'c'.

13

Tu s awy symbole wzd u" patrz' na drog):
Na Ecianach reliefy i ramki z p yt p owych,
Dwie go e statui z wygl'dem zbyt srogim,
Na bia ym cokole hoplita br'zowy.
Tu w tym bareliefie, jak w ksi'"ce fragmenty,
Scenami zastyg ych w Enie ludzi, spokojnie
Pokaza* chce rzeQbiarz bitewne odm)ty,
Fantazj) zmyElon' z tej walki obronnej.
Hoplita w postawie gotowej do boju
Ochrania, jak duch, ca ' t) okolic),
Trzymaj'c w swych r)kach prastar' ju" zbroj),
On czujnie spogl'da na star' granic).

14

Czy wiatry krwi krople z kryszta kami wody
Wiosennych opadów zmiesza y,
Bo na s oneczniku dla jego urody,
Tu one, jak iskry b yszcza y.
I one miga y z ociEcie, jak rosa,
Jak gwiazdy w niedba ej swawoli…
Jak "agiew ognista nad grobem herosa,
Tu b yszcza s onecznik na polu.
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S ONECZNIK
Wyjrza o s oneczko z ob oku szarego,
Skrzywi o si) niby od bólu,
I zami – kroplami deszczyku bladego
Obmy o s onecznik na polu.
S onecznik ten raptem zamruga kolorem –
I sta si) pi)kniejszy od ró"y –
ZaEwieci doko a przeElicznym t em, wzorem,
Tysi'cem diamentów niedu"ych.
I drgaj' ogniki z ocistym w nim rojem,
Jak stos fajerwerków m odzie"y.
Mo"liwie, "e chc' tym pokaza*, jak w boju
Spotka a Emier* tutaj "o nierza.
Podpe zn' on kiedyE pod groQny czo g wroga,
I rzuci tam wi'zk) granatów,
I uciec nie zdo a – zap aci on drogo,
Bo zgin' od kul automatów.
I tam, gdzie s onecznik si) skrzy, jak korona,
On le"a pod czo giem strzaskanym,
Twarz przykry pilotk' z gwiazdeczk' czerwon'
I krwi' by , jak pian' zalany.
I zw oki zanieEli do zbiorczej mogi y,
Schowali g )boko do jamy,
I po nim na polu przez tydzieK Ewieci y
W kolorze p'sowym trzy plamy.
I d ugo doko a te Elady publiczne
Z stalow' poczwar' i z wie"',
Mówi y milcz'co o dniu heroicznym,
O czynie ofiarnym "o nierza.
Autor z synem, córk1 i on1 w Bierutowicach w1966 r.
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15

MARATON

Zamykam oczy, czuj) ró"ny
I stukot serc i tupot nóg,
I oddech, niby miech dmie w kuQni,
DonoEny ryk i dQwi)czny róg.
I gwizdy strza z dalekich uków,
I bieg falangi, niby grom,
I dzwon "elaza, j)ki, hurkot,
I raptem szum ze wszystkich stron.
„ Zwyci)stwo! Wiwat! Wróg rozbity!”
Radosny wsz)dzie s ycha* krzyk.
Biegnie do Aten Filippides,
Krajobraz mu w Qrenicach dr"y.
Stopami w Ecie"k) szybko stuka,
I strumieniami cieknie pot,
Powietrza ci'gle w p ucach szuka,
A serce bije mu, jak m ot.
On przyniós im nowin) s awy,
I martwy zaraz przy nich leg .
Legend) znan' im zostawi ,
A ludziom maratoKski bieg.
A ile naszych ludzi s awnych
Zgin) o za ojczyzn) gdzieE,
Nie pami)tamy o nich nawet,
I zagin) a o nich wieE*.

16

Wawel w Krakowie w 1978 r. Autor pierwszy z lewej, jako pilot wycieczek zagranicznych z
wycieczk1 z Syberii

I
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Ci)"ko by o ogl'da* naniesione jej rany,
Wiele lei od bomb i szkielety wysokie,
A po Erodku zburzony z rozbitym parkanem
Mój znajomy ju" dworzec sam bez drzwi i bez okien.
I cho* jego po owa le"a a w ruinach,
Pozosta e zaE sale wiatr tylko dogl'da ,
On, jak "o nierz sta twardo, spokojn' mia min),
I z pogard' na wroga do góry spogl'da .
Potem od"y on znowu, i sta si) weso y,
I, jak kiedyE, on sprawdza znów biegi poci'gów,
Odprowadza mnie zawsze przy jeQdzie do szko y,
I spotyka ze szko y mnie tam w dalszym ci'gu.
Czyrymucha zakwit a od nowa, jak kwietnik,
Na ruinach znów domy wEród drzew wyrasta y,
Parowozy sapa y, dQwi)cza y znów pieEni,
Kot owa o si) "ycie, jak woda na ska ach.
Znów zacz) a si) wojna, pociski i bomby,
Od po"aru gin) y i ludzie i domy,
I po latach trzech czarnych dni hekatomby
Zamieni o si) wszystko w kup) gruzu i z omu.
Gdy po wojnie wróci em z labiryntów nieznanych,
Gdzie mnie gania bizunem trzy lata los Elepy,
Do swej wioski z powrotem, to przy nowym spotkaniu
Nie wita y mnie wi)cej ju" dworzec i depo.
Nie biela a ju" wtedy wie"a ciEnieK wysoko,
A na miejscu mej szko y ju" trawa wyros a,
I zagin' gdzieE koEció , jak namiot szeroki,
Oraz inna ju" droga pobieg a do wioski.
Pozosta y do dzisiaj zadane jej rany,
Pozbierane s' gruzy, wyrós las na ugorze,
Chocia" taKcz' poci'gi wEród szyn bezustannie
ZapleEnia y ju" barak zast)puje tam dworzec.2
1

Miejscowa nazwa Czeremchy –osady i stacji w odró"nieniu od wioski.
2
Wiersz by napisany w 1977 r. PóQniej zosta wybudowany dworzec.
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II
Sam stoj) na wierzcho ku góry
W deszczu s onecznych fal z ocistych,
Spogl'dam na dolin) bur',
Czuj'c na twarzy pot perlisty.
Doko a pusto i markotnie,
Spiekota zejE* mnie na dó mami.
Widz) Agrielik)1 samotn',
Przy niej by ci)"ki bój z Persami.
Ja tak bym chcia jej, jak dziewczynie,
Uk oni* si), dojE* tam alej',
Lecz nie mam sil na jej czuprynie
Zobaczy*, gdzie by Heraklejon2 .
Do wioski schodz) dosy* wczeEnie,
Z kafejek czuj) zapach leci,
Widz) wychodzi z cerkwi wieEniak
I w r)kach niesie "ó t' Ewiec).
Za wiosk' b yszczy w sam' por),
Jak odblask w lustrze, jak kryszta ki,
Jezioro pi)kne przed zapor'
Z wod' mi)ciutk', jak woalki.
Wzywa tam gwarny brzeg milutki,
I restauracja wita twistem.
Stragany, kioski, statki, ódki,
Jak arkan ci'gn' tam turystów.
Ja id) tam, by nimfy-fale
Pot zmy y mi z wilgotnej twarzy.
I ich korowód, jak na balu,
PohuEta mnie przy samej pla"y.
1
2

Agrielika – góra, w pobli"u której odby a si) maratoKska bitwa.
Heraklejon - budynek, w którym *wiczyli kiedyE atleci
do udzia u w igrzyskach.
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W LITOCHORZE (W LITOCHORONIE)

CZYRYMUCHA1

Niewielkie miasteczko do góry si) wspina
Szeregiem biegn'cych nierównych uliczek,
Domami w jaskrawych kolorach jaEminu,
Ma ymi sklepami, kwiatami doniczek.
Plac ma y przy drodze, a cerkiew przy placu
Tu wszystkich nas wabi cudownym widokiem,
Dzwonnica zegarem srebrzystym, jak taca,
Jak cyklop spogl'da na nas jednym okiem.
Od cerkwi dwie drogi prowadz' na Olimp,
Do siedzib Zeusa na ska ach wysokich,
Przez Azyl dla Muz, gdzie my szliEmy powoli,
A druga Enipefs, dolin' szerok'.
Z daleka widzimy tam masyw b yszcz'cy
W gor'cych promieniach p yn'cych ze s oKca.
7nieg przykry wierzcho ki gór kremem koj'cym,
Jak grupa gigantów tam stoj' bez koKca.
Tam kiedyE sam Zeus, najwi)kszy bóg w adca
Z setkami swych bo"ków, satyrów, rodzeKstwa
Wyniszczy tytanów, gigantów, jak zdrajców,
Za napad, powstanie i inne szaleKstwa.
Tam stoj' do dzisiaj pomniki tych czasów,
Wierzcho ki gór Pilion, podniebny szczyt Ossa,
To schodki gigantów do boskich pa aców,
Stworzone przez zdrajców pod same niebiosa.
Wiek zmienia nam bogów, u ludzi pogl'dy,
Wiek zmienia bezkresne tworzenie przyrody,
Wiek zmienia idee, wierzenia, ich pr'dy,
Wiek niszczy religie, a czasem narody.

Ucieszy em si) znów, "e mnie ojciec pos ucha
I na spacer mnie zabra przez pola z pszenic'.
Ogl'da em po drodze zza drzew Czyrymuch),
Wie") ciEnieK nad laskiem widzia em z iglic'.
I zaszed em z nim tam, gdzie by rz'd parowozów,
Gdzie z ich paszcz ogieK bucha i iskry lecia y,
Gdzie po szynach bez przerwy, jak rój wirtuozów,
Karawanami kó sto wagonów biega o.
Przychodzi em na stacj) z g )bokim wzruszeniem,
Przyje"d"a y codziennie poci'gi tam pilne,
Odpocz) y kwadransik po mocnym zm)czeniu,
Znów pobieg y do BrzeEcia, Warszawy czy Wilna.
Tu spotyka ich dworzec, jak dom bia o-Enie"ny,
Odprowadza ich blaskiem szyb w oknach ró"owych
Bo odbija si) widok w nich nieba bezbrze"ny,
I falowa z daleka fontann' t)czow'..
Sam wchodzi em na dworzec, gdzie sprzedaj' bilety,
7ciany farb' b yszcza y, lEni y awki, barierki,
Kupowa em, czyta em razem z ojcem gazety,
A automat przy Ecianie sprzedawa cukierki.
Zielenia a na wiosn) Czyrymucha doko a,
Za domami tam kwit y i pola i sady.
I biela y, jak obrus, dwie Eciany mej szko y,
Gdzie trzy lata sp)dzi em wraz z dzieci gromad'.
By em Ewiadkiem pobliskim, jak w dni zawieruchy
Samoloty po niebie lata y stadami,
I spod chmur opluwali pi)kno mej Czyrymuchy
Pociskami, bombami oraz kul tysi'cami.
Ogl'da em ich z wioski, jak kanie w powietrzu,
Jak tam z wola zrzuca y Emiertelny swój balast,
I jak g)sty dym czarny, czerwieni si) w wietrze,
Jak krajobraz zab yszcza na wschodzie, jak at as.
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Konfederatk) tam nosi em,
Harcerski krawat, kostium szary,
7piewa* kol)dy tam chodzi em
Pod okna chat z m odzie"y chmar'.
Poczu em tam grom pierwszej burzy
Wybuchy bomb i gwizd o owiu,
A po wojennej partyturze
ycie zmieni o bieg od nowa
Pozna em gorzki smak niedoli,
I ból od kajdan mocnych wroga.
I st'd trafi em w zmrok niewoli
Daleko od ojczystych progów.
I gdy wróci em tam w szynelu
Z "o niersk' torb' w mocnych r)kach,
To ocala o z niej niewiele:
Wspomnienie tylko i udr)ki.
Wojenna "mija z a, pod oEci
W popio y ca ' wieE zmieni a,
Po tym po"arze ju" w ca oEci
Tam moja m odoE* si) spali a.

I w erze Chrystusa zgin)li bogowie,
Jedyny Bóg w Trójcy panuje na niebie,
I Olimp posmutnia w papasze Eniegowej,
Bo nikt ju" nie wierzy w Zeusa i w Heb).
Tu zamiast z ych bogów zjawili si) Ewi)ci,
Im cerkwie stawiano, pisano ikony,
Pod samym Olimpem ktoE klasztor wyEwi)ci ,
I Ewi)ty w nim Denis przyjmuje pok ony.
A jeszcze tam wy"ej przy Enie"nej papasze,
Jest znów przytulona do ska y samotnej,
Kaplica maleKka proroka Eliasza,
Zrobiona z kamieni i bloków wilgotnych.
Lecz raptem dzwon przerwa mnie bieg moich myEli,
Bo z Cypru przybieg a wiadomoE* - klepsydra,1
Na cerkwi, jak smok, czarna flaga zawis a:
Znak wszystkim wiadomy, "e jest panichida.
Zabra a Emier* "ycie osobie tu znanej,
Ich bohaterowi w zakonnej sutannie,
Do chwili ostatniej wEród swoich poddanych
On trzyma ster w adzy na czynnym wulkanie.
Bo chcia on pogodzi* tam synów Hellady
I by ych potomków poddanych su tana,
Tam wojna grozi a z wzajemnej pogardy,
A waEnie przynosz' i gorycz i rany.
I ludzie do cerkwi ju" Epiesz' si) z bólem,
A czerK skromnych strojów pog )bia "a ob).
Pochodnia u góry przep ywa, jak kula,
Jak znicz dla gigantów lEni tu" nad ich grobem.
1
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W tym dniu zmar na Cyprze Makarios III, (Michalis Christodulos)
(1913-1977) –od 1960 prezydent i premier Cypru.
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PRZED ATE SKIM AKROPOLEM
Podnosi si) p ynnie po bia ych alejach,
T um ludzi weso ych, w nastroju bojowym;
Od góry podnó"a do wrót Propylejów1
Brzmi' ró"noj)zyczne melodie i s owa.
Wóz jasny Heliosa ju" wjecha wysoko
Na niebo bezchmurne – niebiesk' kopu ).
I leje si) z oto gor'cym potokiem
Na plecy turystów, na bluzki, koszule.
Na kracie "elaznej, na bramie szerokiej,
Pilnuj' wci'" jeszcze i aKcuch i zamek,
Gromada ciekawych spogl'da wysoko
Na bia y Akropol, co stoi za bram'.
I w ulu s ów ró"nych, ju" w czasie czekania
Ton mowy znajomej poczu em zdziwiony,
W pobli"u mnie sta a m odziutka kompania
Blondynek weso ych na br'z opalonych.
S ucha y uwa"nie pilota opowieE*
O dziwnych historiach i starych ju" mitach,
A oczy, jak gwiazdy b yszcza y na g owach,
A r)ce pisa y te mity w zeszytach.
Spod Moskwy, Syberii i spod Leningradu
W jedyny kolektyw z 'czy y si) razem,
Zjawi y si) w centrum czarownej Hellady,
Jak gdzieE przed cudownym, czy Ewi)tym obrazem.
A obok turyEci z Belgradu, z Warszawy
Filmuj' przyjació , znajome dziewczyny.
I Arab, i Francuz przy nim k)dzierzawy
Przybyli obejrze* prastare ruiny.
Wysokiej Ewi'tyni gmach Nike Apteros2
Ochrania przed s oKcem nas swoim cieniem,
Spogl'da gdzieE w dal kolumnad' ju" szar',
A która jaEnieje w s onecznych promieniach.
A swoje prze"ycia, jak bajk) wspomina,
I Ewi)ta weso e, napady i wojny,
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Tam pierwszy krzyk mój poprzez strzech),
Jesieni' wyrwa si) w przestworze,
Us ysze* wtedy móg , jak echo,
GdzieE Skorpion w nieba gwiazdozbiorze.
Tam si) uczy em pierwszych kroków,
I pierwszych uczu* i grymasów,
Kochania pieszczot w czasie zmroku,
Mi oEci do pól i do lasów.
Uczy em si) tam swojej mowy,
Tam pierwsze zdania sam sk ada em,
Tam z pierwszych liter kolorowych
Sam elementarz przeczyta em.
Ko yska - mojej tam m odoEci
Pomi)dzy kwiatów 'k t)czowych,
Krynica – pierwszej mej twórczoEci,
Dzieci)cych marzeK, snów ró"owych.
Tam na bosaka po dolinach
Szuka em krów, sp)tanych koni,
Nosi em z lasów tam maliny,
Koszyki grzybów w swoich d oniach.
Wynios em podczas dni spiekoty
Stóg siana z bagien, z brudnej wody,
I op yn' em tam Ba ota
Na ma ej ódce w czas pogody.
Na koniu cz)sto tam p)dzi em,
Jak z kwiatkiem, z grzyw' gdzieE na skróty,
Po lodzie zim' tam jeQdzi em
Na y"wach z drzewa oraz drutu.
Kosi em rankiem tam karaty,
Co ich stworzy a w nocy rosa,
M óci em cepem znów dukaty
Z k osów j)czmienia albo owsa.
A w Ewi)ta cz)sto, jak patrycjusz
Z ornatem z otym na mych plecach
Trzyma em w r)kach swych w kaplicy
Wysoki Ewiecznik, albo Ewiec).
63

CZEREMCHA W PRZESZ O CI
Nie s awi) drzewa z aromatem
Z kwiatami w bieli, niby w puchu,
A tylko dwa szeregi chatek,
Ubranych w przyzby, jak w ko"uchy.
Tam jedne sta y, jak pa ace,
W kolorach sukien szaro-z otych,
W s omianych czapkach, jak pajace,
Patrzy y inne: na op otek,
Na bruk kamienny i na rowy,
Na sady ma e i ogrody,
Na rz'd topoli szaro-p owych,
I na zagajnik bardzo m ody.
Na szereg stodó blisko drogi,
Na cz)stoko ów rz'd szarawych,
I na bocianów d ugonogich,
Na studnie, i na ich "urawie.
Na wszystko, co w tej wiosce by o,
Bo tak' widz) w snach ponurych,
Domki drewniane j' tworzy y,
Oraz s omiane ich fryzury.
A w Ecianach chat, zamiast pod ogi,
Tam cz)sto czernia tok gliniany,
Na ó"ku siennik by ubogi,
Na piecu bar óg ze szmat lnianych.
uczyny p omieK w wielu chatach,
By cz)stym goEciem, pod kominem.
Naftowe lampy zaE przez lata
Tam by y Ewiat em w nich jedynym.
Czeremcho, tak' ci) pami)tam,
Ty tak' by aE w czas miniony,
Dopóki los mój wichrem wzi)ty
Mnie nie pop)dzi w inne strony.
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I cieszy si) z nami, "e niebo jest sine,
e s oKce jej widok oEwietla cudowny.
Przed nami naprzeciw maj'tek Aresa3,
Erynie4 z oEliwe przy ska ach tam spa y,
Tam kiedyE Temida5 gdzieE w cieniu cyprysów.
Swój boski trybuna na s'd zwo ywa a.
Tam le"' kamienie i haKby i kary,
A ka"dy z nich zosta , jak g az reliktowy,
Na jednym sta z odziej, na drugim ofiara
Przed groQnym obliczem starszyzny s'dowej.
Na prawo na dole przy górce Aresa
Hefajstos6 pilnuje Tezejon7 wiekowy,
Ochrania Agor)8, Sto) Attalosa9,
I s yszy cerkiewne10 i pieEni, i s owa.
Z lewego zaE boku na Muz ma ym wzgórzu
Z pos'gu spogl'da, jak duch, Filopappos'11,
Na mur Odeona12 na stare ju" gruzy,
Na Sto) Eumenesa13, teatru atrapy.
Gdy aKcuch na bramie zadQwi)cza raptownie,
I j' otworzono, jak drzwi do seraju,
To t um si) o"ywi i ruszy gwa townie,
Jak gdyby on drog) zobaczy do raju.
1

Propyleje – monumentalna brama na Akropolu.
7wi'tynia Nike Apteros – Ewi'tynia greckiej bogini Ateny,
córki Zeusa , bogini m'droEci, patronka Aten.
2
Ares – starogrecki bóg wojny, syn Zeusa i Hery.
3
Erynie – w mitologii greckiej znienawidzone boginki
kary i pomsty, nazwane te" Eumenidami.
5
Temida – starogrecka bogini sprawiedliwoEci i praw,
córka Uranosa i Gai.
6
Hefajstos - w miologii greckiej kulawy bóg ognia,
kowali i z otników, syn Zeusa i Hery, m'" Afrodyty.
7
Tezejon – Ewi'tynia w czeE* mitycznego króla Aten Tezeusza.
8
Agora – miejsce obrad zgromadzenia ludowego
w staro"ytnej Grecji, g . plac, rynek.
9
Stoa Attalosa –odbudowany portyk Attalosa II,
króla Pergamonu, jest w nim Muzeum Agory.
10
Cerkiew pod wezwaniem SS Aposto ów.
11
Pomnik Filopappos - ksi'"'tka orientalnego z
Azji Mniejszej.
12
Odeon – niewielki kryty zazwyczaj okr'g y teatr
w staro"ytnej Grecji..
13
Stoa Eumenesa – portyk Eumenesa II króla Pergamonu.
2
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SUNION
Na niebie z szafiru ju" Helios ognisty
Za ska ' wysok' powoli si) chowa,
I jak na ekranie zamglonym, srebrzystym
JaEniej' arkady, kolumny be"owe.
Tu kiedyE spod fal, z turkusowych kolorów
Spogl'da PosejdonY na swoj' Ewi'tyni),
Przestraszy si) teraz on szumu motorów,
Na dno oceanu wyjecha z bogini'.
I szkielet Ewi'tyni ju" bez Posejdona
Tu tylko pozosta , jak pomnik przyrody,
Na jednej kolumnie jest podpis Byrona …
Czu* silny wiatr z morza i plusk morskiej wody.
A w morzu odbija si) Ewiat o, jak w lustrze,
Topazy ich fa d pob yskuj' na falach,
I wiatr biega wko o, jak "o nierz na musztrze,
I st)ka i j)czy on wzd u" litoralu.
Do portu wp ywaj' maleKkie okr)ty,
I ka"dy pagórek jest cieniem zalany,
Buchaj' jak lawa z dna morskie odm)ty,
I skacz' na pok ad, jak lwy, z bia ej piany.
A drogi si) wij', jak rój "mij pstrokatych,
Pomi)dzy domami, z gór schodz'c pokr)tnych,
Na dole widnieje, jak potwór skrzydlaty,
Jadalnia czy stragan pokryty brezentem.
Tam s ycha* Emiech, krzyki piskliwe pod dachem,
Tam pij' i patrz' na relikt wysoki,
A" wiatr ich ogl'da z napi)ciem i strachem,
I trz)sie ze z oEci ostnic) na 'kach.
Promienie zza gór obna"y y dziewczyn),
Gdy biegnie, jak nimfa, po schodkach do wody,
A" morze skrzydlate zdziwion' ma min),
Za chwil) w obj)cia j' wzi) o w nagrod).
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I raptem zazgrzyta o mocno pod wagonem,
Zahucza sam parowóz g oEno tu" przed nami,
I stacja – szary barak z boku za peronem Spotka a nas, jak zawsze, klombem i ró"ami.
I przywita a nas tu melodyjn' mow',
Przyjemnym tembrem g osów z wyrazist' si ',
A które zadQwi)cza y obok kó stalowych
Symfoni' bia oruskich s ów znajomych, mi ych.
Ojczyst' moj' ziemi) znam ju" od ko yski,
I pokocha em j' swym sercem, dusz' swoj'.
I ten rodzony kraj mnie b)dzie zawsze bliski,
I chocia" smutny on, lecz zawsze b)dzie moim.
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PODLASIE
Podlasie widz) znów z okiennych szyb wagonu.
Migaj' monotonnie smutne szare pola,
Zagony w'skie biegn' wzd u" pod las zielony,
Gdzie wst'"k' on oddzieli niebo od okolic.
I miedze, miedze bez pocz'tku i bez koKca
Obsiad y te równiny szare, nieweso e.
Spokojnie wsz)dzie ju", jesienne Ewieci s oKce,
Bezludzie jest na polach, pusto dooko a.
I raptem ciemny las – ostatek puszczy starej –
Zas oni moje okno szmaragdow' Ecian',
Miejscami straszny on, jak gdyby w tych konarach
Tu "aden cz owiek jeszcze w "yciu swym nie stan' .
Raptownie czarny zmrok doko a nas otoczy ,
Nie wida* w oknie nic, ni sosen, ani d)bów.
Wydaje si), "e poci'g do tunelu wskoczy ,
I my lecimy z nim gdzieE na dó , coraz g )biej.
Lecz zgin' groQny las i raptem pas szeroki
Zielonej 'ki mign' z traw' ju" br'zow'.
Tam stoj' konie dwa, maj' obtarte boki,
A pastuch mocno Epi i uzd) ma pod g ow'.
Pojawi si) za gajem chutor nieznajomy,
I m ody "ó ty sad schowany za stodo ',
I stare ma e chatki kryte szar' s om',
Jak uli rz)dów dwa, witaj' nas weso o.
Kopu a z krzy"em d ugim tu" nad cerkwi' sin'
W jaskrawych falach s oKca pob yskuje z otem,
A obok wsi, pomi)dzy olch' i olszyn',
MaleKka rzeczka drzemie, ociekaj'c potem.
I wkrótce tu" za oknem s ycha* Emiech beztroski,
Do domów swoich biegnie, hucznie i weso o
Gromada dzieci wiejskich, gdzieE z s'siedniej wioski,
Bo we wsi cerkiew jest, niestety nie ma szko y.
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Ca uj' i pieszcz' j' fale czerwone,
I cieszy si) morze z cudownej dziewczyny.
To bryzgi chowaj' j' pod sw' zas on),
To ona wyp ywa, jak delfin, z g )biny.
Lecz s oKce ju" zje"d"a powoli w dolin),
Ciemnieje przed nami ju" kolos z ocisty,
I z g )bi sczernia ej wychodzi dziewczyna,
Spadaj' z warkoczy jej krople srebrzyste.
1
2
3

Helios w starogreckiej mitologii - bóg s oKca.
Posejdon w starogreckiej mitologii – bóg mórz, wysp,
wybrze"y, ma "onek Amfitryty.
Byron, Czytaj Bajron - poeta i dramaturg angielski,
na jednej kolumnie w Sunionie on wyskroba swój podpis.
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DELFY
PogaKski ju" Rzym staro"ytnej Hellady1
Przede mn' widnieje w ruinach zabytków.
Ca unem mg a bia a obla a Fedriady2 ,
I Ewi'tyK od amki, i Elady portyków.
Jak górski cieK rzeki pod murem wysokim
Przy Ecianie skalistej przebiega czerK szosy,
Nad stromym urwiskiem, nad jarem g )bokim,
I srebrzy si) wszystko i b yszczy od rosy.
7wi)tego Pytona3 ju" brak przy krynicy,
I w ciemnej Kastalskiej Pieczarze4 uciecha,
Najady5 w sukienkach, parciankach, spódnicach
Stopami pluskaj' si) w wodzie ze Emiechem.
Tu kiedyE trzyma y kolumny, pilastry
Pawilon ten Ewi)ty nad wod' Qródlan',
Ich Elady bielej' spod warstw z alabastru,
Jak plamy zastyg e z tych lat zapomnianych.
Wychodz) z pieczary po schodkach maleKkich,
Nad g ow' platany schylaj' si) nisko.
Zdejmuje z gór mg ), jak z dziewczyny sukienk),
Zza gór podnosz'ce si) z ote ognisko.
Na dole na trawie jest Elad Gimnazjonu6,
ZaE w Erodku dwóch Ewi'tyK Ateny zniszczonych
Trzy z kolumn Tolosu7, jak jasn' koron),
Trzymaj' kapitel na g owach znu"onych.
I Tolos ogl'da Ewi'tyni) Apolla,
Gdzie z Pytii8 s ów-intryg robi y si) p)ta,
Jej plotkom wierzyli rolnicy na polach,
I król, i "eglarze na morskich okr)tach.
Ju" dawno tam nie ma pyskatej wró"biarki,
Co kiedyE siedzia a na dziwnym trójnogu,
Nad jam' z kamieniem w oparach od siarki,
Na p)pku od ziemi, uznanym przez bogów.

24

A dalej pod zas on' drzew zielonych
Miasteczko szarych bunkrów wyrasta o,
Jak z mrowisk mrówek du"ych i czerwonych
St)chlizn' i trucizn' wsz)dzie wia o.
Ruiny Ecian ze stali i betonu
Granitem historycznym pozostan',
Pomnikiem dni perfidnych i szalonych,
Pomnikiem dzikich barbarzyKców klanu.
St'd wysz a ich geneza dzikich planów
Zanurzy* Ewiat w potokach krwi niewinnych.
Siedziba w adcy Niemiec i tyrana
Tu stoi jeszcze mi)dzy bunkrów innych.
Tu nie móg wybuch grubych Ecian zrujnowa*,
I stercze* one b)d' d ugie wieki,
I b)dzie smród w betonach tych panowa*,
Przestrog' stanie zawsze dla cz owieka.
St'd rzuca tyran d ugo w hekatomb)
Potoki ofiar ze spokojem, hojnie.
Tu ledwie sam nie zgin' on od bomby,
By jego Emier* wstrzyma a po"ar wojny.
Lecz zechcia los, by tyran sam w stolicy
Zmuszony by odebra* sobie "ycie.
I jego trup w wojennej nawa nicy
Spalony by i dawno jest w niebycie.
Po nim nie zosta nigdzie popió nawet,
Pami)ta* b)d' w wojnie jego udzia .
I miejsce to dla innych bo"yszcz s awy
Przestrog' b)dzie: z a nie czyni* ludziom.
1

Tu chodzi o „Wilcze gniazdo” - siedzib) Hitlera w lesie
pod Rastenburgiem ,dzisiaj pod K)trzynem.
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LEGOWISKO1
Wysoki las ugina si) w pok onach,
Ga )zie szumi' i coE szepcz' gwiazdom,
Tu nie tak dawno poEród drzew zielonych
Schowane by o faszystowskie gniazdo.
Jeszcze s' s upy, brama, ogrodzenie,
Budynek skromny wartowników czarnych,
I zwisa z dachu siatka, urz'dzenie
Do maskowania celów militarnych.
To tutaj by o ich igielne ucho,
Nad ma ym bunkrem w ciemnej antresoli.
Doko a lasu w ziemi, jak w ko"uchu,
Le"a y w zbo"u wzd u" minowe pola.
Tu ledwie sam nie wlaz em w ich arkany,
Jak raz z niewoli zim' ucieka em,
I blisko legowiska dla tyrana
Zm)czony drog) w ciemn' noc szuka em.
W tym czasie jeszcze fürer móg spa* w bunkrze,
Wydawa* móg rozkazy i przyn)ty,
I jego esesowcy oraz junkrzy
Go pilnowali, jak obrazów Ewi)tych.
Na pewno kanonady s ysza bliskie,
I widzia loty wrogich samolotów,
Jak wybucha y w górze wci'" pociski
Na postrach z dzia strzelane do pilotów.
Za bram' resztki s' kinowej sali,
Gdzie filmy z frontu ch)tnie on ogl'da ,
I Emier* najlepszych swoich genera ów
Za zdrad) których zg adzi* on za"'da .
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W pobli"u tam stoj' kolumny prastare,
Jak pnie drzew wiekowych ju" z kory obdarte,
I teatr tu" obok za drzewek kotar',
I schodki zniszczone, nogami wytarte.
A wy"ej jest stadion, jak p aska butelka,
Obj)ty ju" lasu zielon' opraw'.
A wsz)dzie turyEci, jak mrówek kolejki,
Pe zaj' po Ecie"kach z po"ó k ' ju" traw'.
1

Hellada – Staro"ytna Grecja.
Fedriady – Nazwa gór w pobli"u Delf..
3
7wi)ty Pyton – w mitologii greckiej w'" – potwór,
mieszkaj'cy w grocie, zabity przez Apollona.
4
Kastalska pieczara – W pieczarze znajduje si) czyste Qród o
krynica wody. Od nazwy Kastalii, Qród a na Parnasie,
poEwi)conego Apollinowi i muzom.
5
Najady – w mitologii greckiej boginki Qróde , jezior i rzek,
tutaj – turystki.
6
Gimnazion – budynek, gdzie kiedyE uczono wa"nych
ateKskich m odzieKców.
7
Tolos - grecka staro"ytna budowla kultowa na planie ko a.
8
Pytia – wró"ka, kap anka Apollona , odurzona wyziewami
ze szczeliny skalnej. Wyg asza a niezrozumia e zdania,
z których kap an uk ada odpowiedzi w rytmie heksametru.
2
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SYZYFOWA PRACA
Burzono cerkwie, koEcio y, bo"nice,
Ich przerabiano w spó dzielnie i sk ady,
Nawet zamkni)to dla modlitw kaplice,
I na duchownych patrzono z pogard'.
Wielu zgin) o ich w zsy kach, w GU AG1- ach,
S abych zmuszono pracowa* szpiclami,
W S ON2-ie na wyspach m)czono w zniewagach,
W g odzie i ch odzie, i pod batogami.
Drwiono z wierz'cych co krok, bezlitoEnie,
Ich ciemniakami co dzieK nazywali.
Dr"eli ze strachu przed w adz' "a oEnie
Ludzie niektórzy, straciwszy moralnoE*.
W szko ach uczono tam m odzie" i dzieci,
e wiara jest opium dla wszystkich narodów,
e truje ich dusze od wielu stuleci,
Jak siarka ich cia o i w deszcz i w pogod).
Trzy *wierci wieku k amstwami agitek
Pluli na Boga, na wiar) trucizn',
Poprzez cenzury ich siatk) i sito
Wydostawa a si) fa szu spuEcizna.
Dla bezbo"ników i komunistów
By o przez lata te celem jedynym,
Stworzy* pos usznych dla ich ateistów
Z dzieci, z m odzie"y, z mieszkaKców krainy.
Raptem, jak baKka mydlana na grudzie,
P)k a bez szumu wielkiego z a hydra,
Jakby z letargu ockn)li si) ludzie,
Niby u ludzi wyros y z r'k skrzyd a.
Wielu ich szybko przyby o do Ewi'tyK
Bogu dzi)kowa* za blaski swobody,
Z wiar', z nadziej', "e stare chom'to
M)czy* nie b)dzie ni ich, ni narodu.
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Autor w Indii. Delhi. 1968 r.
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Trzyoki m'" obwity kobr'
Narkotyk pali w dzieK i w nocy,
A ona z kwiatkiem, z min' dobr'
Do ludzi Emieje si) uroczo.
Synowie ich na szyjach maj'
Wianuszki z kwiatów kolorowych:
Jak rzymski Mars – bóg Karttikeja,
I bóg Ganesia z s onia g ow'.
I wszyscy oni w cichej zgodzie
Siedz' na fonie gór ponurych,
W s onecznym blasku, jak w ogrodzie,
Gdzie b yszczy Enieg na szczycie góry

Cerkwie zamkni)te znów odnowiono,
Z nich usuni)to zak ady, spó dzielnie,
S ycha* daleko dQwi)k nowych ju" dzwonów,
Jakby gdzieE z nieba on spada codziennie.
Nowe Ewi'tynie tam znów wyrasta y,
Gdzie komuniEci burzyli je dziko,
Zamiast drewnianych ceglane wstawa y,
Z ote ich krzy"e zab ys y, jak piki.
Stare klasztory budzi y si) chy"o,
Gdzie ocala y ich stare ju" cele,
Jak przebiEniegi po pierwszej odwil"y,
Rodz' si) nowe klasztory, ich wiele.
Teraz widzimy, "e wszystkie starania
Im nie przynios y "'danych efektów,
Rany bezbo"ne zadane wyznaniom,
Szybko rodzi y nieznane im sekty.
Ludzie nie mogli zapomnie* o Bogu,
Mimo represji, i drwiny nad wiar',
Wiara do Niego, jak Ewiat o w ostrogu,
Si ) dawa o z o prze"y* i kar).
I pozosta y ju" tylko wspomnienia
Po tych co "yli, zgin)li gdzieE w m)kach,
I po prze"ytych ze strachu cierpieniach,
eby nie trafi* na Sybir gdzieE ZEK-iem.
1

GU AG - G awnoje Uprawlenije agieriej – G ówny
Zarz'd Obozów Pracy w ZSRR.
2
S ON – Siewiernyj agier Ósobogo Naznaczenija –
Pó nocny obóz Specjalnego PrzeznaczeniaObóz pracy na So owieckich Wyspach
3
ZEK – wi)zieK radzieckich obozów pracy.
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PRZYWÓDCA
Przywódca – demagog przyn)t'
Oszuka wyborców bezstronnych,
Wybrali go prezydentem,
I zosta monarch' na tronie.
Obieca wyzwoli* ich z n)dzy,
I zniszczy* do cna ka"d' band),
Wyp)dzi* oszustów za miedz),
OczyEci* ze garstw propagand).
Naiwnych nie siej', nie sadz',
Wybrali niechc'cy „Heroda”.
A kiedy zagarn' on w adz),
To nie chce nikomu jej odda*.
On zebra przychyln' ha astr),
Lokai do prac niewolniczych,
I naród wnet ca y zastraszy ,
A o obiecankach zamilcza .
I ludzie tam s', jak w ostrogu,
W niewoli i biedzie si) m)cz'.
On "yje, plebejusz, jak bogacz,
K aniaj' si) przed nim i j)cz'.
Gotowy on cicho bez krzyku
Przekaza* ojczyzn) dla cudzych,
Dopuszcza na swych przeciwnikach
Napady, rozboje, ob ud).
Zamieni on flag) paKstwow',
Hymn stary nie znalaz uznania,
Nie ceni ojczystej on mowy,
I podda ju" j' kwarantannie.
Wypuszcza on psów milicyjnych
Na place w sam dzieK narodowy,
Krew leje si) ludzi niewinnych,
Przewa"nie m odzie"y bojowej.
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Ze wszystkich drzwi, jak z ciemnej niszy,
Jaskrawo Ewiec', niby ogieK,
W radosnych barwach, jak z afiszy,
Spojrzenia i figury bogiK.
I wszystkie zapl'tane w sari
Z bransoletami i wiankami,
R)kami, w ka"dej po dwie pary,
Machaj' w górze, jak flagami.
A "ona Brahmy Saraswati,
Bogini nauki, m'droEci,
W koralach z bia ych kul agatu
Pe na powabu i radoEci.
Na siedmiostrunnej d ugiej winie
Z radoEci' gra i g oEno Epiewa,
A bia y ab)dQ, koK bogini,
Z rozkosz' s ucha jej przy drzewie.
A d oni' trzeci' kolor nieba
Zebra a w turkusowy kr'"ek,
A czwart', niby skibki chleba,
Podnosi tomy m'drych ksi'"ek.
Spogl'da w dal z uEmiechem mi ym
Oczy jej p on', jak dwa ognie,
I czarodziejsk' do niej si ',
Niby magnesem, ludzi ci'gnie.
A Lakszmi – "ona boga Wisznu –
Jest najpi)kniejsz' z wszystkich bogiK,
Zrodzona z piany fal b )kitnych
Morskiego dna, jak z chmury ogieK.
Królow' sta a dobrobytu,
Dukaty sieje bez oporu,
Kto w "yciu d ugie ma koryto
Mo"e nazbiera* ca y worek.
Parwati dalej – "ona Siwy –
W b yskotkach ca a po kolana,
I himalajskich gór masywy
Bielej' za ni', niby Eciana.
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RAD!YRAPA
Obsiad , jak pszczo y, rój pielgrzymów
Wszystkie kamienie, co wystaj'.
I taKcz' sari pantomim),
Na pianie fal koncerty daj'.
Jak wst'"ki, jak bukiety kwiatów,
Ich p)ki piersi z pian wychodz',
A to, co skryte jest dla Ewiata
Rozkosznie pieEci si) gdzieE w wodzie.
Doko a t)cza, zbiór kolorów
Na fonie bia ych g azów Ewieci,
Osiedle bure od kantorów
Le"y przy brzegu, tu" naprzeciw.
Na nim stragany, bud kaskady
Przysiad y tu" pod sam' gór',
A bambusowe ich fasady
Przykryte s' wyschni)t' kor'.
Sprzedaj' tam korale, broszki,
Obrazy ich t)czowych bogów,
Wyroby proste i mistrzowskie
Z kamieni, z koEci, z ró"nych rogów.
Obok sto ówka Emierdzi mi)t',
Gdzie sma"' ciasto oraz bliny,
Gdzie damy w sari owini)te
Herbat) pij' w kubkach z gliny.
Za bram' w górze z p yt wiórowych,
Przebiwszy Ecian) i obr)cze,
Dziesi'tki Ewi'tyK kolorowych
Z 'czy y si) w cudown' t)cz).
Stan) y w szereg, niby chaty,
Jak pluton strojnych "o nierzyków.
I z czapek, z kopu ich rogatych,
Jak ig y stercz' ostre piki.
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I paKstwo ogarn' ju" marazm,
Bo ludzie biedniej' co roku,
a oba i p acz mo"e zaraz
Wybuchn'* ognistym potokiem.
On stworzy dla siebie ju" prawo,
By w adz) zachowa* na staroE*,
Za krytyk) nawet niemraw'
Tam gro"' represje i kary.
Od w adzy go kiedyE odsun',
A mo"e to zdarzy* si) wkrótce,
I wtedy to haKby bizunem
Ukarz' pod ego przywódc).
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OJCZYZNA
Gdzie bym ja nie "y , zawsze jestem z tob'
Dla ciebie zawsze we mnie serce bije,
A sny o tobie s' dla mnie ozdob'
Mojego "ycia, bo dla ciebie "yj).
Ogl'dam w snach bezkresne twe równiny
Pól twoich i kwiecistych 'k t)czowych,
Torfowe szarobure twe niziny,
I stada owiec, i w czeredach krowy.
Na tych równinach wioski i osady,
GdzieE blisko lasu, rzeczek czy na piachu,
I strzechy szare, cz)sto bez przesady,
Dachówki w s oKcu b ysn' te" na dachu.
Ich Eciany chat, jak gdyby paj)czyn'
Po groQnej burzy s oKce ju" oplot o,
I z okien ich, jak morze, jak lawina,
Zalewa noc stuokie barwne Ewiat o.
7ciemnia y szare drogi wEród zagonów,
I zaszumia y setki ró"nych maszyn,
Po polach, warcz'c krn'brne brn' „Bizony”,
Zbieraj'c zbo"e w swoje dziwne kosze.
Ja zawsze s ysz) szepty twych topoli
I szmery puszcz i ciche szumy k osów,
I skrzyp ko yski z pieEni' o niedoli,
I Emiech, i p acz dzieci)cych mi ych g osów.
Nie mia em szcz)Ecia sam w rodzinnych chatach
I los mnie cz)sto rzuca na obczyzn),
Jednak"e kocham k't dziecinny, matk),
I ciebie kocham, moja ty, Ojczyzno.
Za ciebie kiedyE w czarne dni niezgody
Karabin wzi' em, bi em wroga skrycie.
Za honor twój za szcz)Ecie, za swobod),
I teraz gotów odda* swoje "ycie.
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Autor w parku w Belgradzie w 1968 r.
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I wsz)dzie, gdzie spojrzysz, kobiety przenosz'
Ci)"ary ogromne na g owach,
Ten baga", jak s omom cieniutkim – p)k k osów
Sta gi)tkim figurom pasowa*.
1

Sari - ubiór noszony przez kobiety hinduskie, z o"ony
z 5-ciu metrów lekkiego p ótna ( bogate kobiety - z jedwabiu)
wytwornie i luQno upi)tego na figurze i ramionach.
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Kocha em zawsze pi)kno twe, Ojczyzno,
Rodzinnej mowy dQwi)k i lud kochany,
I ziemi) twoj', nawet t) nie"yzn'.
Nie chc) byE mia a p)ta i kajdany.
Chc), "ebyE ros a, czu aE si) bogat',
I "eby woln' ciebie Ewiat zobaczy ,
By kwit a szcz)Eciem ka"da twoja chata,
By w apciach z yka chodzi* nikt nie raczy .
Twój los, jak mój, mnie drogi jest bez koKca,
Gdy jest niedobry – p acz mnie serce dusi.
A gdy zaEwieci tobie szcz)Ecia s oKce,
Zakwitnie wtedy radoE* w mojej duszy.
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ROZMY LANIA NAD GANGESEM

KARUZELA

Wznie* Gangesie, melodi) mej pieEni,
GdzieE schowan' w mym sercu g )boko.
Moj' muz) zamar ' zbudQ wczeEniej,
I mnie zadzwoK akordem wysokim.
I zaEpiewaj, by dQwi)ki lecia y,
Do mych pól bia oruskich dalekich,
RozbudQ ich, by im serca zadr"a y,
I rozwesel ich pieEni', jak lekiem.
Im zaEpiewaj nad lasem sosnowym,
Pociesz ich, "e ju" wiosna nadchodzi.
e zimowe ju" trzasn' okowy,
B)d' czu* si) bez wina, jak m odzi.
Niech czekaj' na nowe przemiany,
Bo po nocy im Ewiat o zab yEnie,
Zmrok przerodzi si) w t)cz) lubian',
Powiew ch odny ciep ot' im pryEnie.
Ju" nie b)d' im wiatry zimowe
Trz'E* bez przerwy ga )zi bez liEci,
I przez lata w powietrzu morowym
Nie mie* w "yciu radoEci, korzyEci.
eby wolnym poczuli si) ludem,
By nie bali si) knuta i n)dzy.
Wszyscy wiedz', "e nie jest ju" cudem,
Kiedy zim) nam wiosna wyp)dzi.

Pod sari1 schowane, jak mrówki szeregiem
Po trawie brn' cicho, bez s owa,
Miednica z cementem nabita po brzegi
Faluje na ka"dej ich g owie.
ZawartoE* z naczynia zrzucaj' do jamy,
Wracaj' po coraz to now',
I ci'gnie si) czo o kolejki za bram),
By dotrze* sto razy tu znowu.
Od rana kobiety, jak w taKcu s' zwinne,
W sanda ach z go ymi stopami,
A s oKce ich sma"y spiekot' pustynn',
I pot po nich sp ywa strugami.
Fundament budynku, jak gdzieE zza kurtyny,
Wychodzi spod ziemi powoli,
Bo g owy kobiece, jak tanie maszyny,
Buduj', cho* szyje im bol'.
Doko a m)"czyQni spokojnie strajkuj',
Na trawie usiad szy, coE gdacz',
Ich "ony, dziewczyny, jak pszczo y pracuj',
Buduj' pa ace bogaczom.
Niedawno kopa y kana y i basen
W pobli"u gdzie dom du"y stanie,
I wtedy nosi y na g owach "wir, piasek,
A b)d' nieE* ceg ) i kamieK.
Spod szalów ich wida* sylwetki ospa e
I ma e br'zowe ich twarze,
Bawe na nie schowa zbyt chude ich cia a,
I ci)"kie na g owach baga"e.
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PRZEJAWY

Odessa. 9ona autora Nina na statku p/ynie z Odessy do
Ja/ty w 1970 r.
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Jak tylko zmru") oczy swoje w cieniu,
By poczu* w sobie znowu nowe si y,
To myEli wij' mi si), jak korzenie,
O kraju mym rodzonym i mogi ach.
O ty, Bia oruE, nieszcz)Eliwa moja,
Pokryta cmentarzami ka"da mila,
Rozbita pociskami w cz)stych bojach,
Popio em przysypana z Czarnobyla.
Od bólu dzwoni p aczem biedna ChatyK,
I wyj' duchy wiatrem Kuropatów,
To one tak' sam' haKb', jak i KatyK,
Tam oskar"aj' nam wiadomych katów.
Przypominaj' ich tak samo u nas
Spalone w barbarzyKski sposób wioski,
Jak Zaleszany, Szpaki, Czy"e oraz Rajsk –
I wszystkie zbrodnie w Wólce Wygonowskiej.
Przez chwil) widz), jak brn' niespokojnie
Kohorty wojsk z krzy"ami i or ami,
Po"ary, krew i bitwy w strasznej wojnie
Z hukiem samolotów i z czo gami.
St)ka a ziemia od dywizji cudzych,
Nam one krad y nasz' dusz), mow),
Dawali nam niewol) obcy ludzie,
Nadziej) zamienili pustos owiem.
A teraz, gdy zaEwieci blask swobody,
I zdj)li z naszych pleców bicz niewoli,
Nadzieja nie zach)ca ju" narodu,
Do walki o szcz)Eliwsz' lepsz' dol).
Lecz, gdy otworz) oczy i znów spojrz),
Kraj swój zobacz) w jasnym blasku s oKca,
Nadziej) znów poczuj), wiosn) dojrz),
Przy której chcia bym cieszy* si) bez koKca.
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APOSTROFA MURZYNA

Autor w Dre;nie w 1967 r. przy zburzonej przez ameryka<skie
samoloty Frauenkirche.
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Nie myEl, mój ser, "e ca ' si '
D'") do tego, by ci) zdradzi*,
By spojrze* raz na tw' mogi ),
Zabra* bogactwo twe i w adz).
Mnie twoja krew jest niepotrzebna,
Chocia" pragnienie czasem pa a,
Chc) tylko dosta* tyle chleba,
By dzieci g odu nie zazna y.
Nie myEl mój ser, "e kolor skóry,
Wrogami zrobi nas na wieki Nas rozdzieli y twardym murem
Batogi wasze, nasze m)ki.
Chc) "y* bezpiecznie i w spokoju
I czu* si) wolnym bez nakazów,
Nie zgina* nigdy pleców swoich
Pod biczem strachu czy rozkazów.
Nie lubi) kl)cze*, czu* si) s abym
Cho*by przed samym tronem Boga,
Nie mam zamiaru ciebie zabi*,
A tylko strach swój oraz trwog).
I jeszcze chcia bym zauwa"y*
Cho* raz cz owieka bez pokory,
O którym zawsze móg bym marzy*,
A który by by mym motorem..
Niech b)dzie s oKcem pokolenia,
I bohaterem w moim "yciu,
Lecz "eby przed nim na kolanach
Nie zmusza sta* mnie strach czy bicze.
Nie wierz, mój ser, "e gdzieE w niewoli
Na ciebie wij) sznur, postronek.
Chc) tylko chleba mie* do woli,
I nie chc) zgina* si) przed tronem.
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SAMOTNI

Freuenkirche z Drezna, odbudowana w 2005 r. patrz str. 34

Oddzia samotnych, niedu"y
Rzuci ognisko domowe,
Poszed on walczy* sam z burz',
Z groQnym "ywio em Eniegowym.
MroQny Enieg sypa mu w oczy
Pcha go do ty u wiatr – tyran,
Lecz on w bezkresn' dal nocy
Naprzód szed mocno, jak taran.
Wróg by zawzi)ty, uparty,
Walczy , jak lew, gdy wpad w chaszcze,
Wicher z y grzmia , jak armaty,
Maj'c otwart' sw' paszcz).
Oddzia s ab , trac'c nadziej)
W swoje zwyci)stwo nad burz',
e on zatrzyma zawiej),
I tym si) ludziom przys u"y.
Ch opcy gin)li w lawinie,
W sopel niejeden si) zmieni ,
W'tpi niejeden w swe czyny,
Twarze im wstyd zarumieni .
Przysz o zwyci)stwo na koniec,
Kiedy im si brakowa o.
Burza zacich a i s oKce
Raptem zza chmury wyjrza o.
S odycz z dni walk zakoKczenia
Do nich nie dosz a ju" wcale.
Potem rocznic) zdarzenia
Innym Ewi)towa* oddali.
Chwa ) zwyci)stwa im inni
Ca kiem nieznani zabrali.
Oni bogaci i silni
Ho du zwyci)zcom nie dali.
.
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Tu nie zna nikt ich rodowodów,
Ich przykry ju" py zapomnienia,
Bo nam z wiadomych dziE powodów
Nikt nie zostawi z nich wspomnienia.
I tylko twórca tej Ewi'tyni
Da* swoje imi) si) odwa"y ,
Tu jego czaszka z szram' sin'
Le"y od dawna przy o tarzu.

Autor w 3rodku z córk1, on1 i synem na ulicy Moskwy w 1969 r.
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WI#TYNIA W CZERMNEJ
Tu w tej Ewi'tyni ludzkie czaszki
Ze Ecian, z sufitu i z o tarza
Przez oczodo y patrz' wa"ko,
Jak sowy w lesie, z dzik' twarz'.
Jak nietoperze gdzieE w pieczarze
Obsiad y ka"dy skrawek Eciany,
I Epi' bezmyElnie i w pokorze,
I nawet sny im nie s' znane.
Sny o tym wszystkim, co przywiod o
Ich tak daleko, a" w te strony,
O zach, o g odzie i o "'d ach,
I o rozkoszach ich szalonych.
Sny o przemocy i po"arach
W czas wojny d ugiej i najazdów,
I o ojczystych z ych janczarach,
Co mordowali bez rozkazów.
Zebrano wszystkich z okolicy,
I z zagubionych mogi w wojnie.
Nikt nie zna losu ich i "ycia,
Czy "y burzliwie, czy spokojnie.
Niejeden z nich móg by* i katem
A mo"e nawet by bandyt',
Tub zaE z ofiar' on, jak z bratem
Z 'czony jednym jest granitem.
KtoE móg dla zemsty lub dla chleba
Przynosi* innym Emier*, cierpienie
A tutaj nic ju" mu nie trzeba,
Nie m)czy nawet go sumienie.
Cz)E* z ich m)czy o z o na Ewiecie
I przeklina o los swój g oEno,
Na wieki dwa im w tym komplecie
7wi'tynia spokój ju" przynios a.
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PAMI$TAM
Wci'" pami)tam ten most tu" nad rzeki urwiskiem,
W paj)czynie b yszcz'cych gwiazd nocy,
Z pieszczotliwym ostatnim twej d oni uEciskiem,
I zwil"one ju" ros' twe oczy.
Wci'" pami)tam askawy twój szept z ust powabnych
O kochaniu i naszej roz 'ce,
Jak trzyma aE tam mocno w swych r)kach jedwabnych
Podarunek mój – kwiaty pachn'ce.
Jak ostatni ju" raz ca owa aE w udr)ce,
Jak szepta aE „b'dQ zdrów” bez emocji
I jak p ynnym twym chodem, jak czó nem po rzece,
Pop yn) aE w bezkresn' dal nocy.
Wci'" pami)tam, jak d ugo patrzy em z oddali
Za s abn'cym, gin'cym twym cieniem,
Poca unek gor'cy twój w ustach mnie pali ,
A policzki pa a y p omieniem.
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GDYBY TY WCZORAJ PRZYSZ A
GdybyE ty wczoraj spotka aE si) ze mn' ,
Bukiet ró" cudnych wr)czy bym ci w r)ce.
Nios em ich tobie z "yczeniem przyjemnym,
eby twój wzrok si) rozjaEni w podzi)ce.
One ju" tobie zakwit y dostojnie,
LEni y kolory, jak gwiazdy na niebie,
One by d ugo tak kwit y spokojnie,
Gdyby pieEci y si) w r)kach u ciebie.
Szkoda, "e ciebie ja tu nie spotka em,
Da bym tam serce ci swoje do r)ki,
Które dla ciebie, jak brylant, trzyma em,
eby ju" z tob' zosta o na wieki.
Jednak nie przysz aE i zwi)d y ju" kwiaty,
Pokry ich warstw' ju" py zapomnienia,
Serce od wstydu i bólu ze straty
W piersi zacich o, bez krzty uwielbienia.
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M)"czyQni, jak grupy "o nierzy,
Zbieraj' si) w du"e kompanie
I niby na gie dach maklerzy,
CoE krzycz', coE chc' bezustannie.
I pe no jest par zakochanych,
I ciesz' si) one m odoEci',
Na twarzach ich br'zem oblanych
Nie wida* ni smutku, ni z oEci.
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NOTATKI Z WARNY

D!WARI 1

Spogl'dam, jak z gniazda ptak dziki
Na czerwieK dachówek, na cienie,
Na dQwigi stercz'ce, jak piki,
Na blaski stu okien kamienic.
Na lewo wEród t)czy kolorów
Widoczna jest morska g )bina,
Na prawo szeE* wie" od soboru
Po dachach, jak prom, wolno p yn'.
Korony wysokie na wierzchu
Krzy"ami gdzieE w dal spogl'daj',
Za nimi, jak statki o zmierzchu,
Wieczorne ju" hufce czekaj'.
Rynsztunki ich – "ebra z betonu –
Im oczy i twarz zas oni y,
Szkielety Ecian bia o-czerwonych
Z chmurami si) razem stopi y.
W pobli"u z maleKkiej cerkiewki
7piew cichy do uszu dochodzi,
Jak gdyby to by y przyEpiewki
Z majówki wEród drzew i przy wodzie.
A z boku jest aQnia z balkonem,
Jak meczet okr'g y czy namiot,
Kopu ) dywanem zielonym
Przykry o jej bia ych sto ramion.
Jak tu ów dziwacznej poczwary
Na morzu szczyt góry widnieje,
I lasem przykryty, i par',
Jak kwef u kobiety czernieje.
Na dole, jak mrówki w mrowisku,
TuryEci si) kr)c' wEród murów,
A tam znów na placu pobliskim
MaleKki Waal Street widz) z góry.

Nam smutno jest patrze* na cerkiew zniszczon',
Na Eciany pokryte ju" pleEni' wiekow',
Na Elady dramatów i ran niewiadomych,
Zatartych histori' napadów bojowych.
Gdy moi przodkowie z chat kurnych lub pieczar
Sk adali ofiary pogaKskim ba wanom,
To obrz)d i krzy" bizantyjski bez miecza
Po ziemi tej przesz y w pochodzie udanym.
I wtedy, jak grzyby, tu cerkwie wyros y,
W obj)ciach fortecznych Ecian grubych z kamienia.
Tych dziejów prastarych ten pomnik wynios y
Widzimy przed sob' w wiosennych promieniach.
Styl jego jest prosty a jednak czarowny,
Nie razi asceza Ecian ciemnych, bezbarwnych,
I tylko fasady wzrok wabi' cudownym
Reliefem z ornamentem wieków pradawnych.
Na wie"y wysokiej krzy" wida* z daleka,
Spogl'da z kopu y na nas uroczyEcie,
Bo cho* jest pokryty patyn' od wieków,
W promieniach s onecznych wci'" b yszczy srebrzyEcie.
Jak przez sen w dal patrz' okienne szczeliny
Na ska y, niziny, na Eciany, na mury,
Na Mcchet) – poprzedni' stolic) Gruzinów,
Na mocne uEciski Aragwi i Kury,
Na pewno tu kiedyE dQwi)cza y modlitwy,
Pali y si) Ewieczki, kadzid a pachnia y,
I wida* tu by o gotowe do bitwy
Od stóp uzbrojone zakonne oddzia y.
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A oczy, jak w orle, zakonnych "o nierzy
St'd ostro widzia y z wierzcho ka tej góry,
Czy wróg si) nie zjawi zakuty w pancerze,
GdzieE w cichych dolinach Aragwi i Kury.
A dzwonów melodia tu naród zbiera a
Do modlitw spokojnych i bitew okrutnych,
Na pochód wojenny otuch) dawa a,
Wita a z pochodów weso ych i smutnych.
Tu nieraz dzwoniono na alarm bojowy,
I wróg tutaj nieraz zagubi pa asze,
Lecz czasem on wdziera si) w mnisze alkowy
I haKbi , i grabi i wszystko pustoszy .
Gdy jednak wróg odszed , to cerkiew od"y a,
I z gór zasili y oddzia y m odzie"y,
Po górach si) echem modlitwa odbi a,
Goi y si) rany – Elad wrogich "o nierzy.
Gdy przyszed wiek armat, to ma a Ewi'tynia
Straci a znaczenie, jak obiekt wojenny,
Lecz tu pilnowano, gdy wróg na nizinie
Pojawi si) raptem, gdzieE z krajów oEciennych.
Lecz gdy król Herakliusz przekaza swój naród
Pod ber o rosyjskich ju" carów pot)"nych,
Monaster si) poczu i chorym i starym,
I ca kiem podupad , i sta niedo )"nym.
I pr)dko jak Mcyri - swobody m odzieniec,
Zacichn' pokornie bez z ych s ów goryczy,
Zosta y tu po nim dalekie wspomnienia,
Któremu odnowy z nas ka"dy by "yczy .
I stercz' ruiny z fortecznych kamieni,
Drzwi wsz)dzie rozbite, bez szyb okiennice,
A wiatr wewn'trz ryczy, jak kilka jeleni,
I s ycha* daleko ten ryk w okolicy.
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Serdecznie Epiewaj' o pi)knej dziewczynie,
Jezioro nazwano jej dziwnym imieniem,
Wiatr echem roznosi po ca ej kotlinie
I dQwi)ki melodii i o niej wspomnienie.
Wydaje si) mnie, "e jak kiedyE w stanicy,
Tu znów piel)gniark) spotka em, jak z raju,
Prenice jej b yszcz' kolorem wód Ricy,
A twarz po udniowa pi)knoEci' upaja.
Rozsta em si) kiedyE z ni' cicho za miastem,
Bo straszny g os wojny nas wezwa do boju,
A teraz odchodz) z szampana toastem,
I obraz mych wspomnieK zabieram w spokoju.
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PRZY JEZIORZE RICA
Wysoka w welonie srebrzystym Agiepsta
Spogl'da na lustro zielone do wody,
I stoi jak w kamieK zastyg a niewiasta,
A przy niej Acetuch, jak m'" wiecznie m ody.
I tak ju" od wieków w zas onie markotnej
Drzew z puszcz szmaragdowych chowaj' swe stopy,
By ich nie moczy o balsamem wilgotnym
Jezioro g )bokie w czas burz czy roztopów.
A teraz si) myj' w strumieniach s onecznych,
S uchaj', jak ptaki cudownie Epiewaj',
I patrz' na ódek zabawy taneczne,
Co zwinne, jak pstr'gi, po wodzie p ywaj'.
Nie cieszy ich tylko szum ci)"kich motorów,
Jak echo, b 'dz'cych po wodzie ha asów,
Bo strasz' doko a ich ptasich aktorów,
Co maj' wyst)py na scenach wEród lasów.
Kafejki, stragany, sklepiki i kioski
Jak grzyby na drzewie obsiad y doko a,
I dymi' kominy, jak z dachów wEród wioski,
I wida* gromady przybyszów weso ych.
I cieszy to zgraj) weso ych turystów,
Przyby ych grupami gdzieE z krajów oEciennych
Napoi* swój wzrok panoram' skalist',
Kolorem nektarów obrazów wiosennych.
Gdy strac' ju" si ) w upale, to znowu
Przychodz' w kawiarnie pi* sok, albo wino,
I patrze* zza sto u na toK szmaragdow',
Na Enie"ny grzbiet góry, na nieba dal sin'.
A potem do góry po schodkach, w m)czarni
Wspinaj' si) wod' kryniczn' twarz zmoczy*,
T um ludzi obejrze* przy drzwiach szasz ykarni,
Pos ucha* dQwi)k gitar, piosenek uroczych.
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Nam smutno jest patrze* na to arcydzie o,
(A ono przetrwa o trzynaEcie ju" wieków),
e tutaj marnieje samotnie, bez celu,
I ginie powoli bez "adnej opieki.
A teraz znów spójrzmy na niego z oddali,
Lecz nie smu* si) bardzo, Elicznotko, ty moja,
Bo cho* od protestu me serce si) pali,
I chocia" to kraj twój, lecz wina nie twoja.
1

D"wari – Cerkiew gruziKska na górze niedaleko od Mccheti.
W cerkwi tej w poemacie „Mcyri” M. Lermontow umieEci
swego bohatera- m odzieKca, Mcyri. Ten mój wiersz
by napisany w 1976 r. Teraz cerkiew jest restaurowana
i odprawiane s' w niej nabo"eKstwa.
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